
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Kijkt uw zoon of dochter fijn terug op de eerste weken op de middelbare school? Wij zien dat leerlingen 
een goede start hebben gemaakt in de brugklas. De (fiets)route is bekend, de eerste nieuwe vrienden zijn 
gemaakt en ook huiswerk maken hoort nu bij de orde van de dag. In deze tweede nieuwsbrief van Lyceo 
Opstap vertellen wij u graag meer over waar we de afgelopen weken aan hebben gewerkt. 

 
Structureren van informatie 
Informatie eigen maken gaat over het scheiden van nuttige informatie en minder nuttige informatie.  Bij 
structureren leren leerlingen een logische volgorde en opbouw te brengen in opgedane kennis. Een 
veelgebruikte manier van structureren is het maken van een samenvatting en hier hebben de leerlingen 
tijdens Lyceo Opstap mee geoefend. Bij een samenvatting haal je de belangrijkste informatie uit lange 
teksten. Zo maak je de leerstof toegankelijk voor jezelf. Een samenvatting is handig bij vakken met veel 
theorieteksten zoals aardrijkskunde en biologie. 

Huiswerk maken in de herfstvakantie
Half/eind oktober begint de herfstvakantie. Voor veel leerlingen een welverdiende week van ontspanning. 
Maar hoe zit dat met huiswerk maken en misschien een toetsweek in het vooruitzicht? U kunt uw zoon 
of dochter helpen bij het verkrijgen van overzicht en het stellen van prioriteiten. Bijvoorbeeld door samen 
het huiswerk van na de vakantie inzichtelijk te maken in een planning. Bij leerwerk is het prettig om dit 
te verdelen over meerdere momenten, omdat dit zorgt voor een betere opslag in het geheugen. Vanuit 
Lyceo raden we minimaal 3 leermomenten aan voor een toets, waarbij de leerwijze wordt afgewisseld. 
Bijvoorbeeld het maken van een samenvatting en het maken van een oefentoets. Een handige tip bij het 
leren is om de rollen eens om te draaien. Laat uw kind de rol van docent op zich nemen en de lesstof aan u 
uitleggen. 

In onze volgende nieuwsbrief vertellen wij u graag over een goede balans tussen hoofd, hart en lijf. 
Daarnaast vertellen wij u meer over het leren voor een toets door te herhalen. Voor nu wensen wij u en alle 
leerlingen een fijne herfstvakantie!

Met vriendelijke groet, 

Team Lyceo Opstap

Nieuwsgierig naar onze 
Lyceo Opstap lessen?

Vind je het moeilijk om kort en bondig te zijn in 
je samenvatting? Gebruik dan eens post-its! 
Voor iedere pagina in je boek mag je er maar één 
gebruiken: daar moet alle informatie op staan.

Het belangrijkste staat vaak aan het 
begin en/of einde van de alinea!


